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 Innledning 

Hurdal kommune er i vekst og det er lagt opp til stor bolig- og næringsutvikling i årene som kommer. 

Utviklingen vil hovedsakelig skje i sentrumsområdet rundt Hurdal torg og i umiddelbar nærhet. 

Klimaendringer medfører mer nedbør og økt intensitet, samtidig som fortetting av urbane områder 

fører til mer og raskere avrenning. Konsekvensen av dette er økt risiko for flom og det er behov for et 

tydelig fokus på overvannshåndteringen i den planlagte utviklingen i Hurdal sentrum.  

Hurdal kommune har utviklet en overvannsstrategi for å oppnå god og bærekraftig 

overvannshåndtering. Overvannsstrategien er ment som et generelt dokument og fungerer som en 

informasjonskilde og veileder for utbyggere og planleggere i utviklings- og byggeprosjekter i Hurdal 

kommune. Dette dokumentet er ment som et supplement til overvannsstrategien, og går mer spesifikt 

inn på den planlagte utviklingen i sentrumsområdet i Hurdal. 

Det er utarbeidet aktsomhetskart for sentrumsområdet som viser flomveier og lavpunkter i terrenget. 

Kartene er sett i sammenheng med utbyggingsplaner i sentrumsområdet, og potensielle fareområder 

er forsøkt identifisert. Videre er det forsøkt identifisert mulige tiltak for å redusere flomrisikoen i 

sentrumsområdet.  
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 Formålet med dokumentet 

I Hurdal kommunes hovedplan for vann og avløp 2015-2025 er reduksjon av fremmedvann og 

planlegge for økt befolkningsvekst to av satsningsområdene. I tillegg kommer klimaendringer med 

utfordringer knyttet til økt og raskere avrenning (Hurdal kommune, 2016). Dette vil kunne føre til 

overbelastning på det eksisterende ledningsnettet. En robust og bærekraftig overvannshåndtering bør 

derfor legges til grunn i alle faser av kommunale planprosesser. 

Hurdal kommune har utviklet en overvannsstrategi som skal informere og veilede planleggere og 

utbyggere i utviklings- og byggeprosjekter når det kommer til overvannshåndtering. Overvannsplanen 

for sentrumsområdet i Hurdal bygger på det samme målet som overvannsstrategien (Hurdal 

kommune, Overvannsstrategi, 2018): 

Overvann håndteres åpent og lokalt, gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller på annen 

måte utnyttes som ressurs. På den måten opprettholdes vannets naturlige kretsløp, naturens 

selvrensingsevne utnyttes og det biologiske mangfoldet fremmes. 

Overvann må få et større fokus og for å få en helhetlig overvannshåndtering er det viktig at det tas 

med så tidlig som mulig i planleggingsfasen hos kommunen, utbyggere og kommunens innbyggere. 

En åpen og lokal overvannshåndtering vil kunne bidra med å forberede kommunen mot et endret 

klima, forebygge og minimere skader på infrastruktur og eiendommer, redusere flomrisiko og sørge for 

trygge flomveier, redusere forurensninger til resipient og utnytte overvannet som ressurs.  

Dette dokumenter tar for seg den planlagte utviklingen i sentrumsområdet i Hurdal. Det er her den 

største delen av boligutbyggingen i kommunen vil skje. Kartlegging av fareområder for 

oversvømmelse og mulige flomveier er viktig for arealplanleggingen, slik at man kan implementere 

skadereduserende tiltak på et tidlig stadium i planleggingen.  

Formålet med dokumenter er at vurdering av overvannssituasjonen og mulige løsninger for å håndtere 

denne skal komme tidlig inn i arealplanleggingen slik at det sikres en helhetlig overvannshåndtering, 

gode uteområder og risikoen for fremtidige flomskader reduseres.  
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 Kartlegging av dagens situasjon 

 Grunnforhold 

Tre-trinnstrategien, som beskrevet i overvannsstrategien til Hurdal kommune, skal legges til grunn for 

overvannshåndteringen i sentrumsområdet. Grunnforholdene er avgjørende for hvilke overvannstiltak 

som bør velges. 

Grunnforholdene i Hurdal kommune består av følgende løsmasser: 

• Morenemateriale: varierende infiltrasjonsmuligheter. 

• Breelvavsetning og bresjø-/innsjøavsetninger: gode infiltrasjonsmuligheter. 

• Elve-/bekkeavsetninger: gode infiltrasjonsmuligheter. 

• Marin strandavsetning: middels egnede infiltrasjonsmuligheter 

• Noe torv og myr 

Området som omfattes av reguleringsplan for sentrumsområdet består stort sett av breelvavsetninger 

og bresjø-/innsjøavsetninger som generelt har gode infiltrasjonsmuligheter som vist i Figur 1. Dette er 

bare en indikasjon på infiltrasjonsmulighetene og det kan være store lokale forskjeller i 

grunnforholdene. Det er behov for stedlige analyser for å kartlegge infiltrasjonsevnen innenfor 

tiltaksområdet. Det er mange faktorer som påvirker infiltrasjonsevnen, som for eksempel arbeider med 

grunnen, gravearbeider og grøfter. Naturlige prosesser vil også virke inn på infiltrasjonsevnen, som for 

eksempel røtter, sprekker i jorden og jordboene dyr. Infiltrasjonsevnen kan som et resultat være 

forskjellig fra det kartet fra NGU skulle tilsi. 

 

Figur 1: Oversiktskart over infiltrasjonsevnen til sentrumsområdet i Hurdal kommune (NGU, 2018). 
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 Topografi og flomveier 

Topografien til et område danner grunnlaget for utarbeidelse av plan for overvannshåndtering 

ettersom vannet følger de naturlige høydene i terrenget. Det er viktig å kartlegge lavpunkter og 

lavbrekk i terrenget for å avdekke potensielle flomveier og oppsamlingspunkter for å unngå problemer 

med oversvømmelser ved nye utbygginger. Det kan samles store mengder vann i lavpunktene før det 

krysser en høydemessig barriere. Flomveiene har ikke permanent vannføring og fører kun vann ved 

større nedbørshendelser til en resipient (Helsingbord stad og NSVA, 2015). 

Egnede traseer for flomvei kan være (NOU, 2015): 

• Ubebygde traseer i terrenget 

• Veigrøfter 

• Parkeringsplasser 

• Gater der biler kjører sakte og vannhastigheten forblir lav  

Lavpunkter og flomveier kan kartlegges ved bruk av høydedata og GIS-verktøy. Denne metoden er 

beskrevet nærmere i kapittel 5. 

 Status Hurdal kommune i dag 

Hurdal kommune tilhører vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma sammen med åtte andre 

kommuner. Her er det som mål og nå god økologisk- og kjemisk tilstand i alle vannområdets 

vannforekomster innen 2021 i henhold til vannforskriften. Det antas at miljøtilstanden i de fleste 

vannforekomster i Hurdal ligger mellom svært god og god. Noen av vannforekomstene står derimot i 

fare for å ikke nå miljømålene innen 2021 på grunn av blant annet forurensning fra miljøgifter, overløp 

fra kommunalt avløpsnett og utslipp fra mindre avløpsanlegg. 

Hurdal kommune har kun separate ledningsanlegg med ca. 7,5 km kommunale overvannsledninger 

og 28 km spillvannsledninger. Det forekommer mye innlekkasje av fremmedvann på grunn av 

ledningsnettets dårlige stand, noe som i praksis medfører at ledningsnettet fungerer som et 

fellesavløpsnett mange steder. Kapasiteten sprenges ved stor vannføring og gjør at ubehandlet 

spillvann går i overløp til vassdraget. Det er usikkert hvor store mengder vann som går i overløp i dag, 

og det bør installeres overløpsmålere for å få en bedre oversikt.  

For å begrense innlekkasjer har Hurdal kommune som mål å koble fra fremmedvann fra private 

anlegg, tette kummer og rehabilitere ledningsnettet, samt at det skal fokuseres på lokal 

overvannshåndtering. Kapasiteten på ledningsnettet skal ikke forårsake kjelleroversvømmelser. 

Fylkesmannen anbefaler at det etableres en plan for tømming av sandfang som er koblet til 

overvannsledninger, ettersom de er en stor kilde til forurensning dersom de ikke tømmes (Hurdal 

kommune, Hovedplan for vann og avløp, 2016).  

Det er flere bekkekulverter i kommunen og i umiddelbar nærhet til sentrumsområdet. De er ansett som 

kritiske punkter og må vedlikeholdes ekstra godt. 

Sentrumsplanen med bolig- og næringsutvikling med økning av innbyggertall og økning av tette flater 

representerer en utfordring for avløps- og overvannshåndteringen, men gir samtidig en unik mulighet 

til å velge mer fremtidsrettede løsninger.  
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 Fremtidig utbygging og utfordringer knyttet til 

overvannshåndteringen 

Hurdal kommune er en kommune i vekst og det er lagt opp til stor utbygging i årene som kommer. 

Utbyggingsstrategien til Hurdal er beskrevet i Kommuneplanen for Hurdal kommune: 

Kommuneplanens arealdel 2018-2040, 2018 og blir nærmere beskrevet i Sentrumsplanen for Hurdal 

sentrum. Av bolig- og næringsutviklingen vil 70% skje i området definert av sentrumsplanen og i 

tilgrensende områder. 

 Klimaendringer og fremtidige utfordringer knyttet til 

overvannshåndteringen i Hurdal kommune 

Samtidig som sentrumsområdet i Hurdal fortettes så er klimaet i forandring. Klimaendringene vil føre til 

hyppigere og mer intense nedbørhendelser, noe som medfører en økt risiko for vannrelaterte 

naturskader som oversvømmelser, urban flom, flom i vassdrag og bekker og økt fare for skred utløst 

av kraftige nedbørhendelser.  

Følgende hendelser kan forårsake oversvømmelser i Hurdal kommune: 

• Flom i bekker og elver 

• Høy overflateavrenning fra tette flater ved kraftig nedbør 

• Kraftig nedbør kombinert med at stikkrenner og bekkeinntak går tette slik at vannet finner 

utilsiktede alternative veier på terreng.  

• Ledningsnettet ikke lenger har kapasitet til å ta unna vannmengdene ved kraftig nedbør slik at 

vannet stuves opp på terreng. 

• En kombinasjon av hendelsene listet over. 

Utbyggingen av sentrumsområdet vil kreve gode planer for overvannshåndteringen slik at faren for 

urbane flommer og forurensing av vassdrag reduseres. Det vil være behov for fremtidsrettede, 

bærekraftige og lokale overvannstiltak for å håndtere de fremtidige utfordringene.   

Hovedutfordringene ved den fremtidige utviklingen i Hurdal sentrum kan oppsummeres slik: 

• Økt avrenning: 

Områdene som skal bygges ut består mye hovedsakelig av jordbruksarealer, noe skog og 

andre permeable dekker. Avrenningen fra disse områdene vil øke betraktelig dersom de 

erstattes av tette flater.  

• Endring i avrenningsmønster: 

I tillegg til økt avrenning, kan utbyggingen også endre dagens flomveier og gi et uoversiktlig 

avrenningsbilde. Når vannet tar nye utilsiktede veier kan det få følger for områder nedstrøms.  

• Mer forurenset overvann: 

Befolkningsvekst fører til mer trafikk og en økning i andel tette flater gir forurensingene større 

arealer å samle seg på. Dette kan medføre behov for rensing av overvannet som krever areal 

og midler for å etableres. 

• Rekkefølgeproblematikk: 

Overvannshåndteringen i et utbyggingsfelt kan være avhengig av at overvannsanlegget i 

nabofeltet er ferdig utbygd, som for eksempel ved etablering av flomveier og bekkeåpninger. 

• Finansiering: 

Fordeling av kostnadene knyttet til overvannshåndtering kan være utfordrende å fordele siden 

det kan krysse tomtegrenser og det kan være utfordrende å definere hvem som har ansvar for 

overvannet. 
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 Viktige prinsipper for å sikre en god overvannshåndtering i utviklingen 

av sentrumsområdet 

 Lokal overvannshåndtering 

Overvannshåndteringen skal følge tre-trinnstrategien som er beskrevet i Hurdal kommunes 

overvannsstrategi. Mindre regn skal fanges opp og infiltreres, større nedbørmengder forsinkes og 

fordrøyes og det skal sikres trygge, planlagte flomveier ved ekstremnedbør. 

Det er behov for anlegg for lokal overvannshåndtering, i tillegg til eksisterende (og nytt) ledningsnett 

for å oppfylle tre-trinnstrategien. Det henvises til kommunens overvannsstrategi for eksempler på 

såkalte LOD-tiltak (Lokal OvervannsDisponering).  

Begrepet åpen overvannshåndtering benyttes ofte i sammenheng med lokal håndtering av overvann. 

Det vil si at overvannet ikke føres til ledningsnett eller nedgravde løsninger for fordrøyning, men 

håndteres lokalt på terreng av løsninger som etterligner naturens egen måte å håndtere overvann på. 

Dette gjøres blant annet gjennom infiltrasjon, grønne tak og fordrøyningsdammer. I tillegg til å 

redusere risikoen for vannrelaterte naturskader vil åpne, lokale overvannsløsninger kunne 

opprettholde vannbalansen, forbedre det biologiske mangfoldet, forbedre luftkvaliteten, forsterke den 

blågrønne strukturen i byområder og tilføre et estetisk element.  

 Helhetlig overvannsløsning for et område 

Det er viktig å ha et overordnet perspektiv på overvannshåndteringen, og hele nedbørfeltet bør 

vurderes ved utbygging. Dersom avrenningsmønsteret endres som følge av et utbyggingsprosjekt kan 

det ha konsekvenser for områder som ligger nedstrøms tiltaket. Samtidig må utbyggingsprosjektet 

vurdere avrenningen inn på tiltaksområdet fra områder som ligger oppstrøms i planleggingen. For å få 

et overblikk over avrenningssituasjonen i området, anbefales det å kartlegge lavpunkter og flomveier i 

terrenget og hvordan dette eventuelt blir påvirket av nye tiltak. 

Det er viktig å sette av tilstrekkelig med plass til overvannshåndteringen ved utbygging. Dette gjelder 

både nedgravde rørtraseer og åpne, lokale løsninger. Enkelte overvannstiltak vil berøre flere 

grunneiere/tiltakshavere og det er derfor viktig at overvannshåndteringen vurderes på et tidlig stadium 

i arealplanleggingen. 

4.2.2.1  Kommunens ansvar 

For å oppnå en helhetlig overvannshåndtering for sentrumsområdet bør kommunen legge krav og 

føringer for utbyggere. Eksempler på krav til overvannshåndteringen kan være: 

• Alt overvann, inntil et gitt gjentaksintervall, skal håndteres lokalt 

• Maksimalt påslipp til kommunalt ledningsnett/resipient 

• Minimum andel grønne flater 

• Blågrønn faktor 

• Rensing av forurenset overvann 

• Rekkefølgebestemmelser 

• Ikke tillate/begrense utvikling i flomutsatte områder 
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 Utarbeidelse av overvannsplan for sentrumsområdet 

For å utvikle overvannsplanen for sentrumsområdet har det blitt identifisert potensielt sårbare områder 

og kritiske punkter. Det har så blitt sett nærmere på aktuelle skadereduserende tiltak for disse 

punktene og områdene.  

Eksempler på skadereduserende tiltak: 

• Benytte kjørebaner og grøfter som flomveier 

• Anlegge grønne infiltrasjonsgrøfter langs veier der dette er mulig 

• Senke vei/heve veikant der det ikke er plass til grøfter 

• Anlegge forsenkningsgrøfter der dette er hensiktsmessig 

• Anlegge avskjærende grøfter for å hindre at overvann når bebyggelse 

• Tiltak i forsenkninger: 

o Utforme området slik at det kan fungere som fordrøyningsdam 

o Fylle ut forsenkningen slik at flomvannet ikke samler seg 
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 Aktsomhetskart 

Våren 2018 har Norconsult på vegne av Hurdal kommune utarbeidet aktsomhetskart for overvann 

over sentrumsområdet i Hurdal og finnes i vedlegg 1-3. Det er generert aktsomhetskart basert på 

eksisterende terrengsituasjon fra kartverkets laserskanning utført i 2017 med punktetthet på 5 pkt/m2. 

Laserskanningspunkter klasse 2 (terrengoverflate) er benyttet. Terrengmodellen er supplementert 

med heving av eksisterende bebyggelse mottatt fra Hurdal mars 2018.  

Aktsomhetskartene viser eksisterende avrenningslinjer og forsenkinger/lavpunkter i terrenget uten 

naturlige utløp som overvann kan fylle opp. Aktsomhetskartene tar ikke hensyn til hydraulikk og er en 

ren GIS-analyse. Det betyr at ledningsnettet eller infiltrasjonskapasitet i grunnen ikke er medtatt. 

Aktsomhetskartene viser derfor et verst tenkelig senario hvor ledningsnettet er tett og 

infiltrasjonskapasiteten er svært lav. Et slikt senario kan blant annet oppstå ved nedbørstilfeller hvor 

sluk og kulverter er tettet med snø og is, samt at frost eller vannmettet grunn medfører lav infiltrasjon. 

Aktsomhetskartene tar også kun hensyn til pluviale flommer, det vil si korttidsflom forårsaket av 

nedbør i urbane området. Avrenningslinjene vil dermed følge mindre bekker og lavbrekk i terrenget. 

Kartene tar ikke hensyn til flom i vassdrag, såkalte fluviale flommer, selv om avrenningslinjene naturlig 

også vil følge disse. For flom i Hurdalselva henvises det til beregninger gjort av NVE (2007). 

Det er anbefalt å benytte aktsomhetskartene som en del av grunnlaget for å vurdere om området er 

utsatt for overvannsflom eller ikke. Traseer som er kartlagt som avrenningslinjer og flomveier, bør ikke 

hindres, fjernes eller legges i rør uten avbøtende tiltak. Flomveiene skal sikre trygg bortledning av 

vannet og dermed redusere faren for overvannsflom. Aktsomhetskartete er ment som en indikasjon og 

en veileder og kan avvike fra virkeligheten.  

 Avrenningslinjer og forsenkinger 

Avrenningslinjene er klassifisert i tilrennende areal (m2) som renner til visse punkter i området. Når 

tilrenningsarealet overstiger 2000m2 blir det etterlatt avrenningslinjer i terrenget hvor vannet med stor 

sannsynlighet vil renne. Avrenningslinjene er klassifisert i seks klasser som vist i Figur 2. 

Forsekninger, også kalt lavpunkt, er klassifisert etter oppstuving av vann i meter (m). Forsenkingene 

er lavpunkt eller forsenkinger uten naturlige utløp. Klassifiseringen i kartene er delt inn i fem 

kategorier, fra 0,25 til over 5m vist i Figur 2. 

 

Figur 2: Klassifiserte avrenningslinjer og forsekninger 

 Oppbygging av aktsomhetskartene (GIS-analysen) 

Aktsomhetskartene er utarbeidet vha dataprogrammet WinMap som er et mye anvendt GIS-verktøy 

og et alternativ til ArcGIS. Høydedata er benyttet til å utarbeide den tredimensjonale terrengmodellen i 

rasterformat som analysen er generert fra. Høydedataene kommer fra laserskanning fra fly og FKB-
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data fra Hurdal kommune. Usikkerheten i modellen vil være knyttet opp til kvaliteten på de mottatte 

grunnlagsdataene og forenklingen til raster.  

Generering av avrenningslinjene tar utgangspunkt i rastercellene til terrengmodellen. Rastercellene, 

som er benevningen på rutenettcellene i den tredimensjonale terrengmodellen, er bygd opp av et 

rutenett hvor hver celle har en høydeverdi og en utstrekning. Utstrekningen er satt til én ganger én 

meter (1m2). For hver rastercelle beregner modellen hvilken av de åtte inntilliggende nabocellene som 

ligger lavest og forutsetter så at alt vannet renner ditt. Avrenningslinjene blir definert ved å legge 

sammen antall høyereliggende (oppstrøms) celler som den enkelte rastercellen mottar vann fra.  

Generering av forsenkninger blir beregnet ved å identifisere differansen mellom terrengmodellen 

med fylte forsenkninger mot den originale terrengmodellen. Under generering av avrenningslinjene var 

det nødvendig at forsenkningene ble identifisert og «fylt opp». Hvis ikke ville avrenningslinjene stoppet 

i forsenkningene da rastercellen ikke har noen omkringliggende celler med lavere høydeverdi.   

 Begrensninger med aktsomhetskartene  

Det er viktig at aktsomhetskartene, med de kartlagte avrenningslinjene og forsenkingene, blir benyttet 

som en veiledning. Man må også være kritisk til resultatene og kontinuerlig komplimentere de med 

erfaringer og lokal kjennskap til de aktuelle områdene som er vurdert.  

Det å benytte GIS-analyse og rasterceller er en forenkling som kan medføre usikkerheter i resultatene, 

spesielt for flate områder. Forenklingen til raster kan skape utfordringer ved mindre elementer i 

terrenget som kan avskjære vannet, eksempel på dette kan være kantsteinslinjer. GIS-analyse er 

også en ren kartanalyse og tar ikke hensyn til hydrauliske beregninger. Erfaringer tilsier likevel at 

avrenningslinjene stemmer godt overens med virkeligheten.  

Aktsomhetskartene tar ikke hensyn til eksisterende ledningsnett og stikkrenner, varierende 

nedbørintensitet eller infiltrasjon. Dette betyr at vann enkelte stedet kan stuves opp i modellen selv om 

det i virkeligheten kan være kulverter eller overvannsledninger med god kapasitet. Dette betyr at 

kartlagte forsekninger kan være godt drenert slik at området aldri vil oppleve problemer med 

oppstuving av vann. Forsenkningene i modellen inkluderer ikke flomområder fra bekker og elver, som 

ofte blir oversvømt, da dette ikke nødvendigvis er forsenkinger i terrenget.  

 



 

 

Oppdragsnr.: 5182230   Dokumentnr.: 02   Versjon: B02 

Overvannsplan  |  Sentrumsområdet i Hurdal 

 

 

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sandvika\518\22\5182230\5 arbeidsdokumenter\52 va\rapporter\overvannsplan for 

sentrumsområdet\rapp_overvannplan_sentrumsområdet.docx 
2018-05-04  |  Side 13 av 19 

 

 Vurderinger av sentrumsområdet i Hurdal 

For sentrumsområdet er det sett på følgende for å vurdere overvannshåndteringen i området: 

• Gjennomgang av grunnlagsdata; høydekurver, bebyggelse, veier og eksisterende VA-anlegg 

• Vurdering av aktsomhetskart i forhold til dagens situasjon. 

• Vurdering av aktsomhetskart i forhold til utbyggingsplaner. 

• Identifisere potensielle fareområder med risiko for flom 

Det er laget aktsomhetskart over dreneringslinjer for sentrumsområdet i Hurdal som gir en indikasjon 

på hvor naturlige flomveier går i dag og lavpunkt i terrenget hvor vann kan oppsamles. Ved utvikling 

av områder må disse flomveiene hensyntas og videreføres gjennom/forbi planområdet uten at de 

kommer i konflikt med eksisterende eller planlagt bebyggelse. Forslagene til tiltak er basert på 

dreneringslinjene slik de fremkommer av analysen av dagens terreng, og er ment som veiledende. 

Ved utbygginger og omlegging av veier vil terrenget endres og de naturlige flomveiene vil kunne renne 

annerledes. Dette må vurderes i detaljplanleggingen av områdene.  

 Hurdal sentrum eksisterende bebyggelse 

Hurdal sentrum ligger relativt flatt langs 

Hurdalselva og strekker seg oppover åssiden i øst. 

Grunnforholdene består stort sett av breelv- og 

bresjø/innsjøavsetninger som i utgangspunktet har 

god infiltrasjonsevne.  

Aktsomhetskart for Hurdal sentrum finnes i  

vedlegg 1-3, og viser mulige flomveier og 

oppsamlingspunkter for overvann ved 

nedbørhendelser. Basert på kartet er det flere 

lavpunkt som fylles med vann som vil kunne 

påvirke eksisterende bebyggelse. Som vist i Figur 

3 er det et lavpunkt nederst på figuren ved Hurdal 

stadion som vil kunne fylles med vann. Her ligger 

det et sluk som fører overvannet vestover. Det 

fremgår ikke av grunnlagskartet hvilken dimensjon 

det er på denne ledningen. Dersom denne 

ledningen har for liten kapasitet eller sluket tettes 

vil vannet stuve opp og kunne forårsake skader på 

infrastruktur. Det kommer en flomvei inn i dette 

området fra bak Spar. Denne bør ledes videre 

nedover Fv. 180 og ned på vestsiden av veien, 

som vist med lyseblå linje i Figur 5, og ut i 

Hurdalselva for å unngå problemer med 

oversvømmelser i dette området. 

Det er et oppsamlingspunkt for vann vest for 

Torget 6. Det går en kulvert under Glassverkvegen 

som leder dette vannet unna. Dersom denne 

kulverten blokkeres eller kapasiteten sprenges ved 

ekstremvær kan det bli oppsamling her. Det er 

derfor viktig med godt vedlikehold av kulvertene. 

Det eksisterer også et lavpunkt hvor vann vil kunne samles på nordøstsiden av krysset mellom 

Minneåsvegen og Øvre Hagavegen. Det er i dag ikke bebyggelse i dette området. Her ligger det en 

Figur 3: Flomveier og forsenkninger i Hurdal sentrum 
vist med fiolette linjer og grønne/gule punkter. 
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400 mm overvannsledning og overvannskum som tar unna dette vannet i dag. Resultatet vist i Figur 3 

kan uansett gi en indikasjon på hva som skjer dersom denne overvannsledningen skulle miste sin 

funksjon. Ved Øvre Hagavegen 8 er det et oppsamlingspunkt for vann. Det er en kulvert under 

adkomstveien til denne eiendommen som vil ta unne dette vannet. Det er også her viktig med godt 

vedlikehold av kulvertene for å sikre at de ikke blir blokkert og vannet ikke tar utilsiktede veier.  

Det kommer en flomvei inn nordfra som renner gjennom Hagakroken Vel og tett inntil eksisterende 

bebyggelse ved Torgkroken 11 og Helsehuset. Ved normalsituasjon går dette vannet gjennom 

kulverter og åpen bekk. Resultatet gir en indikasjon på hvor dette vannet vil gå dersom kulverten 

tettes eller vannføringen blir for stor. 

 Hurdal sentrum planlagt bebyggelse 

Det planlegges stor bolig- og næringsutvikling i Hurdal sentrum og planlagt bebyggelse er vist i Figur 

4. Dette medfører at naturlige flomveier og oppsamlingspunkter blir påvirket og må tas hensyn til i 

planleggingen. 

 

Figur 4: Planlagt bebyggelse i Hurdal sentrum vist med gult med naturlige flomveier og oppsamlingspunkter for 
vann i dagens terreng. 

Minneåsvegen vil bli lagt om i den nye sentrumsplanen og rundkjøringen ved rådhuset blir gjort om til 

et T-kryss. Det planlegges bebyggelse nord for dette krysset i det som i dag er Minneåsvegen. Her går 
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det en naturlig flomvei som vist i Figur 4, tvers gjennom den planlagte bebyggelsen. Flomveiene vil bli 

større når områdene oppstrøms fortettes og avrenningen øker. Denne flomveien må legges om slik at 

den ikke forårsaker flomskader på bebyggelse ved ekstremvær. Det foreslås å legge om denne 

flomveien ned mellom planlagt bebyggelse og rådhuset til Østsidevegen hvor den ledes vestover og 

videre ned Fv. 180 som vist i Figur 5. For at flomveien skal ledes på denne måten må T-krysset 

utformes slik at fallet på veien leder vannet som foreslått. Fallet på Fv. 180 bør helle mot vest slik at 

vannet ledes korteste vei til Hurdalselva og ikke inn i eksisterende bebyggelse slik som situasjonen er 

i dag. Det bør anlegges en form for barriere, for eksempel kantstein, slik at vannet ikke renner inn på 

det planlagte Hurdal torg.  

 

Figur 5: Forslag til omlegging av flomveier vist med i lyseblått for å begrense skade på planlagt bebyggelse. 
Lyseblå sirkler viser områder hvor det bør vurderes behovet for fordrøyningsanlegg. 

I krysset mellom Minneåsvegen og Øvre Hagavei er det som tidligere nevnt et lavpunkt som vil kunne 

fylles med vann i spesielle situasjoner. Her er det som vist i Figur 4 planlagt ny bebyggelse i 

sentrumsplanen. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å anlegge fordrøyningstiltak i dette 
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lavpunktet og på oversiden av den planlagte bebyggelsen for å begrense avrenningen inn i det 

planlagte området som vist med lyseblå sirkler i Figur 5. Det en naturlig flomvei inn i lavpunktet fra 

nordøst. Det anbefales å legge om denne slik at den går mellom planlagt bebyggelse til 

Minneåsvegen og videre inn på flomveien forbi rådhuset.  

På oversiden av de tre planlagte tunene helt nord på planområdet kan det anlegges avskjærende 

grøfter for å bortlede avrenning som kommer inn fra områdene på oversiden som vist i Figur 5. Disse 

ledes ned til Minneåsveien på østsiden og vestsiden av den planlagte bebyggelsen.  

Den nye veien som anlegges fra Minneåsvegen til rundkjøringen ved Hurdal skole vil kunne fungere 

som en flomvei og lede deler av flomvannet fra Minneåsvegen ned til Østsidevegen og videre østover 

på/langs denne før det ledes ned på fotballbanen og inn i eksisterende grøft som fører vannet til 

Hurdalselva. Det bør anlegges grønne infiltrasjonsgrøfter langs veier der det er plass til dette for å 

infiltrere og bortlede overvann.   

Innenfor hvert utbyggingsområde anlegges LOD-tiltak for å begrense avrenningen som følge av 

utbyggingen. Det henvises til Hurdal kommunes overvannsstrategi for mulige løsninger og 

beregningsgrunnlag. 

Flomvannføringen for bekken som kommer inn nordfra og som i dag går gjennom kulverter er 

beregnet til 3,85 m3/s (se vedlegg 4). Dersom kulverten blokkeres eller kapasiteten sprenges så vil 

vannet kunne følge flomveien, vist i Figur 6, som går gjennom Hagakroken Vel og videre langs 

Torgkroken 11 og Helsehuset. Denne 

flomveien kommer i konflikt med planlagt 

bebyggelse like vest for krysset mellom 

Fv. 180 og Glassverkvegen. For at denne 

flomveien ikke skal gjøre skade på den 

planlagte bebyggelsen foreslås det at den 

flyttes like vest for bebyggelsen langs 

grensen til sentrumsområdet som vist i 

Figur 5. Flomveien må dimensjoneres for 

hele flomvannføringen til bekken dersom 

kulverten går tett. Et forslag til 

dimensjoner er vist i Tabell 1. 

Vannhastigheten er beregnet til nesten 

3,7 m/s og utformingen må utføres slik at 

den er erosjonssikker. 

Hastighetsreduserende tiltak bør også 

vurderes. Flomveien bør legges om også i 

området utenfor sentrumsplanen for å 

unngå skade på eksisterende bygg. Det 

bør utføres kapasitetsvurderinger til 

kulvertene i området for å avdekke om det 

er nødvendig med oppgradering av disse. 

 

Tabell 1: Dimensjonering av flomvei 

 

Bunnbredde Vanndybde Sidehelning
Vannlinjens 

helning

Mannings 

tall (N)

Bredde 

vannspeil/ 

topp

Vått 

tverrsnitt

Våt 

omkrets

Hydraulisk 

radius
Vannføring Hastighet

m m m/m m/m N m m2 m m m3/s m/s

1,6 0,5 1,0 0,05 33 2,6 1,05 3,01 0,35 3,871 3,69

Figur 6: Flomveien vist med mørk fiolett ligger tett inntil 

eksisterende og planlagt bebyggelse. 
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 Hurdalselva flomsone 

Kotehøyde +181 er nivå for 200-års flom i profil 0,9 i Flom- og vannlinjeberegning i Hurdalselva (NVE, 

2007) og er foreslått av NVE som laveste nivå for gulv i planbestemmelsene. Store arealer i 

planområdet langs Hurdalselva ligger lavere enn dette nivået. Det skal ikke bygges bygninger for 

boligformål i denne sonen.  

 Avsatt område til fordrøyning 

Det er i Sentrumsplanen avsatt et offentlig område til fordrøyning i o_FB. Her kan det anlegges et 

fordrøyningsmagasin som kan håndtere og ved behov, rense overvannet fra området rundt Hurdal 

torg som blir fortettet.  

 Overvannsledninger 

Der vann- og avløpsledninger må oppgraderes som følge av utviklingen i sentrum anbefales det at 

overvannsledninger legges i samme grøft hvor dette er hensiktsmessig.  

 Overvannstiltak langs nye og eksisterende veier 

Nytt overvannsnett langs veier bør dimensjoneres for 100-års gjentaksintervall der dette kan fornyes 

langs nye og omlagte veier i sentrumsområdet i krysset Glassverkvegen, Vestsidevegen, 

Østsidevegen og Minneåsvegen. Andre områder setter av nødvending areal til LOD-tiltak. Der hvor 

det er plass skal det anlegges gresskledde grøfter langs vei for å infiltrere og bortlede overvann.  

 Overvannsstrategi 

Det henvises til Hurdal kommunes overvannstrategi for ulike LOD-tiltak og dimensjonering. 
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